
ALAFORS. Ahlafors IF:s 
tidigare så starka trupp 
har tunnats ut.

Markus Hanssons 
och Jonathan Henriks-
sons avhopp inför årets 
seriespel är tunga.

– Det känns ändå rätt 
bra, vi utvecklas och är 
på rätt väg, säger lag-
kapten Michel Bernts-
son-Gonzales.

Ahlafors IF har inte impone-
rat under försäsongen, men 
lagom till seriepremiären på 
lördag har de gulsvarta visat 
antydan till form.

– Vi hade ett väldigt bra 
träningsläger i helgen och 
i genrepet mot Annelund 
gjorde killarna årets bästa 
insats, berömmer årsfär-
ske tränaren, Lars-Gunnar 
Hermansson.

AIF kommer att ha en 
tydlig spelidé som bygger på 
att äga mycket boll och visa 
stort tålamod.

– Vårt spel ska vara varia-
tionsrikt och jag hoppas lära 
killarna att spela med riktigt 
snabba omställningar, säger 
Hermansson.

Han har inte diskute-
rat någon målsättning med 
laget ännu. Truppen har varit 
osäker och skadorna många.

– Nu börjar det se bättre 
ut, men visst lider vi av att ett 
antal tongivande spelare har 
lämnat klubben. Glädjande 
nog har vi ersatt dem med 

unga ambitiösa killar som 
med tiden kan bli riktigt bra, 
berättar Hermansson.

Nyckelspelarna blir som 
väntat målvakten Andreas 
Skånberg och mittförsva-
rarna Henrik Andersson 
och Rikard Nylander.

Vem ska göra målen?
– Det får gärna Jihad 

Nashabat ta hand om. Han 
har sätt riktigt bra ut och visar 
en fin inställning, avrundar 
Lars-Gunnar Hermansson 
som tippar Velebit, Lärje-
Angered och IFK Uddeval-
la i serietoppen.
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Stöd AIF - Gå med i Klubb 1913!

Sjövallens 

Bangolf öppnar 

för säsoonnggeenn!! 

LLöörrddagg 1166//44 

kkll 1222....00000000000...

Division 3 NV Götaland

Matchsponsorer

Sebastian Eriksson 
från IFK Götegorg finns på 
plats kl 14.30 för att skriva 

autografer

Sebastian Eriksson

Hoppet lever i AIF

ÄLVÄNGEN. En återvän-
dare som levererade 
direkt i sin come back.

När Älvängens IK 
premiärvann mot Fin-
landia/Pallo med 3-0 
var Niklas Ahlbom en 
av målskyttarna.

– Skönt att få börja 
med en seger, säger 
Niklas som punkterade 
tillställningen på Klare-
bergsvallens konstgräs.

När Älvängens IK trillade 
ur division 5 för två år sedan 
lockades Niklas Ahlbom till 
Yttern och spel med Ytter-
bys juniorer. Något kontrakt 
med A-truppen blev det inte 
inför den här säsongen och 
då valde Niklas att återvända 
till fadershuset.

– Det kändes rätt när ÄIK 
tagit steget upp i femman 
igen. Det märks att klubben 
är på gång, förklarar Niklas.

Han har fått ett bra 
intryck av klubbens nye trä-
nare Tommy Svensson. 
Niklas hoppas och tror att 
Tommys tankar och idéer ska 
ge en framskjuten placering i 
division 5 A Göteborg.

– Tommy har som målsätt-
ning att vi ska ta tre poäng i 
varje match. Jag tror väl att 
övre halvan är ett realistiskt 
mål.

Har du utvecklats som 
spelare under tiden i 
Ytterby?

– Det tycker jag. Jag är en 
bättre spelare idag än när jag 
lämnade ÄIK. Tekniken är 
förbättrad och jag har fått en 

bättre spelförståelse.
I lördagens premiär mot 

Finlandia/Pallo kontrolle-
rade gästerna händelserna. 
Efter en mållös första halvlek 
lossnade det i den andra.

– Hemmalaget tröttnade 
och vi fick utdelning. Segern 
var rättvis, konstaterar 
Niklas.

Rahel Faraj fixade 1-0 
och 2-0 innan Niklas Ahlbom 
fastställde slutresultatet till 
3-0 med bara sekunder kvar 
av matchen.

– Patric Skånberg gav 
mig öppet mål, så det var inte 
svårt, skrattar Niklas.

Nästa match för Älvängen 
är borta mot Göteborgs SIF 
på lördag.

JONAS ANDERSSON

Återvändaren punkterade premiären
– Niklas Ahlbom målskytt när ÄIK vann

Niklas 
Ahlbom är 
tillbaka på 
Älvevi efter 
en säsong i 
Ytterby IS. 
Niklas gjorde 
ett av målen 
när Älväng-
ens IK pre-
miärvann 
borta mot 
Finlandia/
Pallo med 
3-0.

Foto: Allan 
Karlsson

Handbollens dag
27 april
Vi samlas kl 16.30 – 17.00 i Älvängens Kulturhus
Det bjuds på glass, korv och läsk till alla spelare!
 håller på fram till kl 21.00.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jihad Nashabat får gärna bli AIF:s nye målkung.


